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2.   ZASTOSOWANIE 

 
Linia produkcyjna kotłów GF N obejmuje kotły na paliwa stałe. Są to 
nowoczesne konstrukcje kotłów klasycznych, w których jako paliwo stosuje 
się węgiel kamienny lub drewno. Kształt i wymiary komory spalania 
umożliwiają uzyskanie wysokiej sprawności przy odpowiednio dużej mocy.  
Kocioł przystosowany jest do pracy w instalacjach grzewczych wodnych 
systemu otwartego z obiegiem wymuszonym lub grawitacyjnym. 
 
Przy rozpakowywaniu, montażu i innych pracach w trakcie instalacji 
kotła należy zachowywać i przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

3.   CHARAKTERYSTYKA KOTŁÓW TYPU GF N 
 
Kotły GF N są przeznaczone do ogrzewania mniejszych obiektów, zarówno 
mieszkalnych jak i przemysłowych. Właściwa praca kotła uwarunkowana jest, 
oprócz fachowej instalacji, również wymaganym odpowiednim ciągiem 
kominowym i właściwym sposobem obsługi. 
 
Paliwami zalecanymi dla kotła GF N są węgiel kamienny orzech (20-60 
mm) oraz twarde szczapy drewna, ewentualnie całe polana do średnicy 20 
cm. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania  p. odpadków lub innych domowych śmieci. Do spalania w kotle (z 
powodu zanieczyszczania wymiennika) nie jest odpowiedni węgiel brunatny. Kocioł wymaga ręcznego napełniania 
paliwem. Główny korpus kotła tworzą elementy wykonane z doskonałej jakości żeliwa GG20. Profil i kształt elementów został 
specjalnie zaprojektowany, ze szczególnym naciskiem na optymalizację w celu najkorzystniejszego rozplanowania użebrowania 
umożliwiającego osiągnięcie wysokiej skuteczności cieplnej, zwiększenia mocy i znacznych oszczędności energetycznych. 
Komora spalania została zaprojektowana tak, aby pomieścić większe kawałki drewna. Ładowanie paliwa odbywa się przez duże 
górne drzwiczki. Wewnętrzna część komory jest w całości wykonana z żeliwa, co gwarantuje długotrwałą żywotność materiału i 
wysoką moc kotła. Cały korpus stworzony jest z elementu przedniego i tylnego, pomiędzy które zamontowano dwa do sześciu 
elementów połączonych ze sobą zgodnie z wymaganą mocą kotła. Na żeliwnym korpusie zamocowana jest proszkowo 
lakierowana obudowa. Elementy obudowy od wewnątrz wyłożone są izolacją cieplną. Wlot i wylot wody grzewczej z kotła 
wykonany jest w formie wewnętrznego podłączenia gwintowego G 1 ½”. 
 
Kocioł GF N musi być wyposażony w urządzenia zapewniające bezpieczne odprowadzenie nadmiaru ciepła bez urządzeń 
uzupełniających i doprowadzenia energii zewnętrznej w taki sposób, aby nie została przekroczona najwyższa temperatura w 
kotle czyli – temp. obliczeniowa 110°C (wężownica zapobiegająca przegrzaniu). Z tego powodu standardowo kocioł 
wyposażony jest w wężownicę chłodzącą, która stanowi po zamontowaniu integralną częścią kotła. Wężownica 
jest skonstruowana specjalnie do bezpośredniego montażu w korpusie kotła w ten sposób, że jest poziomo ułożona w górnej 
części kotła, aby osiągnąć jak najlepszy efekt chłodzący. 
W trakcie montażu wężownicy do kotła musi zostać zainstalowany termostatyczny zawór bezpieczeństwa, który znajduje się w 
zestawie z wężownicą. Należy podłączyć go do zasilania wężownicy chłodzącej zgodnie z rys.4, ewentualnie zgodnie z 
poleceniami zawartymi w  instrukcji obsługi. Wężownica chłodząca zamontowana jest przy pomocy kołnierza montażowego 
zamocowanego czterema śrubami. Minimalne wymagane nadciśnienie 
wody chłodzącej wynosi 1 bar, maksymalne 10 barów. Przed wlotem 
wody chłodzącej do zaworu termostatycznego należy umieścić filtr 
wodny. 
 
Króciec wylotowy spalin o średnicy 150 mm  znajduje się w tylnej 
części kotła i wyposażony jest w klapkę umożliwiającą zmniejszenie  
ciągu kominowego (szyber). Podłączenie kotła do komina musi zostać 
wykonane zgodnie ze stosownymi przepisami i normami. Również 
czopuch musi być wykonany zgodnie z określonymi normami, a jego 
przydatność musi być zatwierdzona przez uprawnionego kominiarza. W 
celu obniżenia kondensacji spalin (a w ten sposób wydłużenia 
żywotności kotła) zaleca się wyposażenie kotła w urządzenie 
zabezpieczające przed obniżeniem temperatury wody powrotnej 
poniżej 50°C. W tym celu można zastosować  p. trójdrogowy 
termostatyczny zawór mieszający  p. ESBE. typ TV 40 55°C 1 ½’’ 
(patrz rys. 2). 
Regulację temperatury wyjściowej wody grzewczej zapewnia 
automatyczny regulator (obowiązkowe wyposażenie opcjonalne). Kocioł posiada również regulację ciągu, która ustawiana jest 
ręcznie za pomocą klapy spalin (szyber).  
 
Instalację kotła, jego regulację i rozpoczęcie eksploatacji może wykonać wyłącznie wykwalifikowany pracownik 
posiadający ważne uprawnienia odpowiednie dla danego rodzaju urządzeń. 

Rys. 1 Widok zamontowanej wężownicy 

schładzającej wewnątrz kotła 

Rys. 2 Przykładowe rozwiązanie zabezpieczenia przed niską 

temp. powrotu. 
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4.   DANE TECHNICZNE I WYMIARY 

 
 

 jednostka GF N 4 GF N 5 GF N 6 GF N 7 GF N 8 

Znamionowa moc cieplna       

- Węgiel kamienny orzech-wilgotność max 15% Kw 14,4 19,4 23,4 29,4 34,4 

- Twarde drewno – szczapy, wilgotność max 20% Kw 12,3 16,1 19,9 23,7 27,5 

Orientacyjna minimalna moc cieplna (węgiel): Kw 6 8 10 12 14 

Orientacyjna minimalna moc cieplna (drewno): Kw 4,5 6 7,5 8 10 

Ilość członów w korpusie Szt. 4 5 6 7 8 

Okres palenia przy mocy znamionowej       

- Węgiel kamienny orzech godz. ≥4 

- Twarde drewno – szczapy godz. ≥2 

Maksymalne nadciśnienie systemu grzewczego bar 3 

Minimalne nadciśnienie systemu grzewczego bar 0,3 

Maksymalna wylotowa temperatura wody grzewczej  °C 95 

Minimalna temperatura wody grzewczej °C 60 

Średnica kanału dymowego mm 150 

Użytkowy ciąg komina  mbar 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3 

Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 220-250 

Pojemność wodna kotła litry 20 24 28 32 36 

Opór hydrodynamiczny kotła przy ΔT=20°C mbar 1 1,6 2,3 3,3 4,5 

Komora spalania   

Objętość dm3 32 42 52 62 72 

Wysokość mm 350 

Szerokość mm 275 

Głębokość mm 350 450 550 650 750 

Otwór zasypowy (szer. x wys.) mm 265 x 335 

Maksymalna długość polan (szczap) maksymalna 
średnica 200 mm 

mm 325 425 525 625 725 

Wydajność kotła % 78 – zależnie od paliwa 

Klasa kotła zgodnie z EN303-5 (węgiel / drewno)  3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 

Waga kotła kg 160 190 220 250 280 

Wymiary kotła   

Wysokość mm 950 950 950 950 950 

Szerokość mm 400 400 400 400 400 

Głębokość mm 447 547 647 747 847 

Króćce przyłączeniowe kotła       

Podłączenie wody grzewczej CO  G 1 ½’’ 

Podłączenie wody powrotnej CO  G 1 ½’’ 

Wlot/wylot pętli chłodzącej  G ¾’’ 

Wejście czujnika termostatycznego zaworu 
bezpieczeństwa 

 G ½’’ 

Temperatura wody chłodzącej wężownicy 
bezpieczeństwa 

°C 5-20 

Nadciśnienie wody chłodzącej wężownicy 
bezpieczeństwa 

bar 2-6 
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Rys. 3 

 
1. Regulator termostatyczny 
2. Termometr 
3. Regulacja ciągu komina (klapa spalin) 
4. Drzwiczki załadunkowe 
5. Drzwiczki dolne do wybierania popiołu 
6. Drzwiczki regulacyjne dopływu powietrza 

 a1. Woda zasilająca CO 1 ½” 
a2. Woda powrotna CO 1 ½” 
a3. Spust kotła ½” 
a4. Wylot z wężownicy schładzającej ¾” 
a5. Podłączenie tulei zaworu termostatycznego  
bezpieczeństwa ½” 

 
 
 

5.   KONTROLA PRODUKCJI 

 
Wszystkie elementy kotła przed skompletowaniem są poddane kontroli jakości. Każdy kocioł przechodzi próbę szczelności 
obiegu wodnego. 
 

6.  PODSTAWOWE CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY MONTAŻU KOTŁA 

 
Montaż kotła może wykonać wykwalifikowana firma zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w niniejszej instrukcji. Montaż musi 
być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Obowiązkiem firmy montażowej przed przeprowadzeniem instalacji jest sprawdzenie poprawności doboru kotła pod względem 
wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Skontrolować czy oznaczenia na opakowaniu są zgodne z 
zamawianym typem kotła. Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy dostawa jest kompletna. W przypadku wątpliwości przed 
montażem należy zasięgnąć informacji u producenta lub dostawcy.   
 
Umiejscowienie kotła 
 
Wzornictwo i konstrukcja kotłów FERROLI GF N umożliwia ich umieszczenie w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również 
w pomieszczeniach niemieszkalnych (kotłownia). Do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł, musi być zapewniony stały 
dostęp powietrza do spalania. Pomieszczenie musi spełniać wymogi stosownych norm i przepisów – środowisko podstawowe, 
chronione przed mrozem, temperatura powietrza w granicach +5°C do + 35°C, z wilgotnością względną do 80%. Powietrze 
spalania nie może zawierać chlorowców i węglowodanów oraz oparów substancji szkodliwych, nie może mieć zbyt wysokiej 
wilgotności i zapylenia.  
Do kotła nie należy zbliżać przedmiotów (zalecane minimalne odstępy w poszczególnych krajach członkowskich mogą różnić się 
od wartości podanych obok) na odległość nie mniejszą niż 100 mm z materiału B – trudnopalnych ( p. płyty z włókna 
mineralnego, płyty gipsowo-kartonowe), C1 – ciężko palnych ( p. drewno z drzew liściastych jak dąb, buk), C2 – średnio 
palnych ( p. drewno z drzew iglastych jak świerk, jodła sosna), 200 mm z materiałów C3 – lekko palnych ( p. płyty drewniane, 
materiały celulozowe, poliuretan, polistyren, polietylen, PCV, itp.). 
Kocioł należy umieścić na niepalnej podłodze lub podkładce izolującej ciepło większej niż kocioł o co najmniej 300 mm z przodu 
i 100 mm z pozostałych stron. Przed kotłem musi zostać przestrzeń co najmniej 1000 mm, aby można było wykonywać prace 
związane z jego użytkowaniem. Minimalna odległość między ścianą, a tylną częścią kotła wynosi 400mm. Producent zaleca 
zachowanie co najmniej 1000 mm odległości między kotłem, a paliwem lub też umieszczenie paliwa w pomieszczeniu innym niż 
zainstalowany kocioł. 
 
Uwaga: 
Należy dokładnie przestrzegać wymagań dotyczących wietrzenia pomieszczenia, gdzie znajduje się kocioł. Na urządzenia cieplne 
i na odległość nie mniejszą niż odległość bezpieczną nie mogą być kładzione  przedmioty wykonane z materiałów łatwo palnych. 
Przed rozpoczęciem prac, które mają wpływ na zmianę środowiska w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł ( p. praca 
z klejami, lakierami) należy odpowiednio wcześniej wyłączyć kocioł z eksploatacji. 
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Wybór właściwej mocy kotła 
 
Moc znamionowa kotła musi odpowiadać stratom cieplnym ogrzewanego obiektu. Jest to ogromnie istotne 
dla właściwego funkcjonowania kotła i jego ekonomicznego użytkowania. Wybór kotła o zbyt dużej mocy (przewymiarowanie 
kotła) prowadzi do obniżenia mocy kotła, czego wynikiem jest zwiększona ilość wytwarzanej smoły i roszenie kotła. 
 
 
Transport i prace przy kotle 
 
Dzięki łatwości transportu i prac montażowych kotły GF N dostarczane są w opakowaniu transportowym. Kotły są już 
kompletnie zmontowane włącznie z obudową kotła. Standardowo kocioł wyposażony jest w wężownicę schładzającą, wymagane 
wyposażenie dodatkowe kotła stanowi regulator temperatury wody grzewczej (seruje doprowadzeniem powierza do spalania). 
Na czas transportu kocioł jest zafoliowany   i zabudowany drewnianym stelażem. 
Podstawą częścią kotłów GF N są korpusy żeliwne o bardzo dużej wadze. W trakcie transportu i pracy z kotłem należy zachować 
szczególną ostrożność.  
 
 
Instalacja kotła 
 
Przed instalacją kotła należy koniecznie sprawdzić, czy wybrane miejsce odpowiada wymaganiom umiejscowienia dla 
poprawnego odprowadzenia spalin oraz czy spełnione będą wymagania podane w poprzednich rozdziałach. 
 
 
Montaż kotła 
 
W pierwszej kolejności należy ustawić kocioł w wybranym miejscu. Następnie podłączyć przewód rurowy wody powrotnej z 
gwintem zewnętrznym G 1 ½’’. W kotle należy zamontować wężownicę schładzającą (patrz. Rys. 4). Na wlocie/wylocie z 
wężownicy chłodzącej znajdują się dwa króćce G3/4”, które służą do podłączenia wlotu i wylotu wody chłodzącej. Podłączenie 
wody chłodzącej do pętli prezentuje rys. 4. Następnie należy zamontować zawór termostatyczny bezpieczeństwa „P” na wylot 
wężownicy „N” z uwzględnieniem kierunku wskazanego przez strzałkę. Tuleję zanurzeniową „Q” zaworu należy wkręcić do 
określonego króćca „a5”. Podłączyć wlot wody bezpośrednio do wężownicy bezpieczeństwa. Potem podłączyć przewód 
wylotowy na zawór. Woda chłodząca przepływa przez wężownicę 
chłodzącą i przez zawór termostatyczny, którego czujnik 
temperatury należy wsunąć w tuleję zanurzeniową G ½”, 
następnie system chłodzący wody przepływa przez rurkę do 
rurociągu odprowadzającego. Na rurociągu odprowadzającym nie 
może być montowana żadna armatura odcinająca.  
Kocioł może pracować w instalacjach grzewczych z cyrkulacją 
grawitacyjną lub wymuszoną (zastosowanie pomp obiegowych). 
Przed podłączeniem kotła do sytemu grzewczego zaleca się 
dokładne przepłukanie sytemu, aby wyeliminować wszystkie 
drobne zanieczyszczenia. System grzewczy musi być wyposażony 
w odpowiedni filtr (filtr należy montować na powrocie z instalacji 
CO przy kotle).  
Uwaga: Zgodnie z polskimi przepisami (RMI z dn. 12 kwietnia 
2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) „zabrania się zasilania z 
kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu 
zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze”.  
Zabezpieczenie instalacji grzewczej kotła na paliwo stałe musi 
spełniać wymagania normy PN-91/B-02413 dla instalacji  
ogrzewań wodnych systemu otwartego. 
 
 
Legenda: 
 
M  Klapa spalin 
N  Wężownica schładzająca bezpieczeństwa 
P  Termostatyczny zawór bezpieczeństwa 
a5  Króciec czujnika spirali bezpieczeństwa 
H  Termostatyczny regulator temperatury (powietrza do spalania) 
Q  Tuleja zanurzeniowa 
 

Rys. 4  
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Podłączenie kotła do komina 
 
Kocioł podłącza się do samodzielnego kominowego kanału spalinowego, którego średnica musi odpowiadać mocy kotła. Kanał 
spalinowy musi odpowiadać stosownym normom i przepisom budowlanym. Przed podłączeniem kotła zaleca się konsultacje 
z firmą kominiarską,  p. ogólną kontrolę, ponieważ komin z dobrym ciągiem jest podstawowym elementem systemu 
zapewniającym poprawną pracę  kotła.  
Należy wybierać jak najkrótszą drogę spalin do komina. 
Komin musi być wykonany zgodnie z lokalnym przepisami budowlanymi oraz spełniać min. Następujące wymagania: 
1. Wkład kominowy musi być wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, odpornego na spaliny. 
2. Komin musi posiadać dostateczną wytrzymałość i mieć małą przenikalność cieplną. Musi być odpowiednio szczelny. 
3. Aby wiatr wokół komina nie tworzył stref nadciśnienia, zakłócających ciąg kominowy, komin musi posiadać odpowiednią 

wysokość powyżej połaci dachowej. 
 

Rys. 5 Termomechaniczny regulator mocy   
Montaż regulatora TRM (powietrza do spalania) 
 
Przed montażem TRM należy dokręcić korpus regulatora (3) do sześcianu (2) 
kolektora (1). Po sprawdzeniu należy uszczelnić gwint regulatora i przykręcić 
go kluczem płaskim nr 32 do króćca kotła, tak aby uchwyt ramienia (6) 
znajdował się na dole. Do otworu w korpusie regulatora (3) należy wsunąć 
ramię (6) i dokręcić śrubą M5. 
Przy ustawieniu pokrętła regulacji (4) na minimum ramię w stosunku do 
poziomej osi regulatora znajduje się na prawo pod kątem 30° w górę. Do 
otworu znajdującego się na drzwiczkach regulacyjnych w dolnym prawym rogu 
należy przymocować cięgno z łańcuszkiem i połączyć z ramieniem regulatora 
tak, aby drzwiczki regulacyjne były zamknięte, a łańcuszek napięty. Należy 
nastawić śrubę regulacyjną na drzwiach powietrza tak, aby między 
podparciami drzwiczek w każdym przypadku pozostał przepływ powietrza  
maksymalnie około 1-2 mm. Kiedy kocioł będzie zimny należy ustawić 
termostat regulacyjny na 60°. Wtedy też należy wyregulować wznios drzwiczek 
tak, aby otwór dla wlotu powietrza „L” (rys. 6) wynosił około 15 mm dla 
„węgla” i 2mm dla „drewna”. 
 
 
Napełnienie systemu grzewczego 
 
Napuszczanie wody do obiegu grzewczego należy wykonać przez zawór napełniający znajdujący się na prawo od króćca 
powrotnego kotła. Napełnianie musi przebiegać powoli, aby nagromadzone powietrze mogło uchodzić przez odpowiednie 
zawory odpowietrzające. Woda do pierwszego napuszczania i uzupełniania musi być zgodnie z normą PN-93/C-04607 czysta, 
bezbarwna, bez substancji tworzących zawiesinę, olejów i agresywnych domieszek chemicznych, nie powinna wykazywać 
kwasowości (Ph niższe niż 7), o minimalnej twardości węglanowej (maks. 3,5 mval/l). W przypadku regulowania twardości wody 
należy używać zatwierdzonych preparatów. Jeśli zaistnieje konieczność dopełnienia systemu wodą, należy dokonywać tego przy 
wychłodzonym systemie, aby uniknąć pęknięcia kotła. W przypadku nie przestrzegania powyższych zaleceń, 
gwarancja nie dotyczy uszkodzonych członów.  
 
 
Elementy regulacji, sterowania i zabezpieczenia 
 
Kocioł standardowo wyposażony jest w podstawowe elementy zabezpieczający, który stanowi wężownica schładzająca. 
Wężownica jest zaprojektowana do bezpośredniego zamontowania w korpusie kotła, jest ułożona poziomo w górnej części kotła 
dla uzyskania jak najskuteczniejszego efektu chłodzenia. Służy ona do przechwycenia nadmiernej ilości ciepła przy nagłym, 
intensywnym obniżeniu odbioru ciepła  p. przy zamknięciu zaworów termostatycznych. 
 Kocioł jest zależny od trzech podstawowych elementów regulacyjnych:  
-  Klapa spalin  znajdująca się w przewodzie dymowym służy do ręcznej regulacji ciągu komina. 
- Termomechaniczny regulator mocy zamontowany jest w górnej czołowej części korpusu żeliwnego. Monitorując 
temperaturę wody zasilającej CO otwiera lub zamyka (poprzez dźwignię z łańcuchem) drzwiczki regulacyjne kotła zgodnie z 
nastawą temperatury. Przez drzwiczki regulacyjne pod ruszt kotła doprowadzane jest pierwotne  powietrze spalania. 
Dzięki położeniu drzwiczek regulacyjnych regulowana jest intensywność spalania a tym samym moc kotła. Drzwiczki regulacyjne 
są wyposażone w śrubę, którą należy ustawić minimalny dopływ powietrza spalania do kotła. 
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- Trzecim elementem regulacyjnym jest klapka powietrza wtórnego znajdująca się na górnych drzwiczkach załadunkowych 
kotła. Wtórne powietrze bezpośrednio wpływa na poziom emisji, dlatego zaleca się poświęcenie uwagi również i tej regulacji. 
 

Rys. 6  Ustawienie dopływu powietrza 
 

 
 
 
Podawanie paliwa do kotła 
 
Dokładanie paliwa do kotła wykonywane jest wyłącznie ręczne. W warunkach standardowych systemu grzewczego wystarczy 
opalanie węglem i dokładanie go mniej więcej po 4 godzinach eksploatacji. Opalanie drewnem skraca ten czas do  p. 2 godzin. 
Odstęp czasu zależny jest od jakości, rozmiarów i wilgotności stosowanego paliwa.  
 
 
 

7.   EKSPLOATACJA KOTŁA 

 
Dobre funkcjonowanie kotła jest uwarunkowany m.in. odpowiednim ciągiem kominowym i właściwym sposobem obsługi. 
 
Uwaga: 
Kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, które zapoznały się z jego funkcjonowaniem i sterowaniem. Technik 
dokonujący montażu urządzenia powinien zapoznać użytkowników ze sposobem obsługi i użytkowania urządzenia. Zaleca się 
eksploatację systemu grzewczego z wodą odpowiadającą normie PN-93/C-04607. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy 
wykonać próbę szczelności i próbę grzewczą. 
Okresowo należy sprawdzać czy system grzewczy jest dostatecznie napełniony wodą. Kontrolę należy wykonywać przy 
chłodnym systemie. Należy sprawdzić zbiornik wyrównawczy, woda w nim musi znajdować się na poziomie początkowym. 
Zwracamy uwagę, że oprócz wyjątkowych sytuacji (bardzo niska temperatura) woda z systemu grzewczego nie może być 
spuszczona na dłuższy okres czasu ( p. w okresie letnim).  
 
 
Przygotowanie do eksploatacji: 
Przed rozpoczęciem eksploatacji technik serwisowy musi sprawdzić: 
1. Czy instalacja urządzenia odpowiada projektowi. 
2. Napełnienie, ciśnienie i szczelność systemu grzewczego. 
3. Odpowietrzenie systemu. 
4. Podłączenie do kanału dymowego i odprowadzenia spalin. 
5. Prawidłowe działanie regulacji ogrzewania. 
6. W odpowiedni sposób zapoznać użytkownika z obsługą kotła. 
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8.   OBSŁUGA I KONSERWACJA KOTŁA 

 
Rozpalenie w kotle 
 
Na ruszt włożyć papier i dostateczną ilość drobnego drewna, otworzyć klapę spalin. Na warstwę drewna nałożyć małą ilość 
węgla. Zapalenia należy dokonać przez otwór w drzwiczkach komory spalania. Za pomocą regulatora TRM otworzyć drzwiczki 
regulacyjne i pozostawić paliwo w komorze spalania aż do rozpalenia. Kiedy materiał rozpali się, na warstwę palącego się 
materiału nałożyć warstwę węgla i poczekać aż wytworzy się żar, dopiero wtedy można napełnić komorę spalania paliwem. Po 
osiągnięciu pożądanej mocy dobrze jest przymknąć klapkę kominową w zależności od ciągu komina, aby ciepło zbytnio nie 
uciekało do komina. 
Ogólnie przy dostatecznym ciągu kominowym (około 15 Pa) można zalecić częściowe zamknięcie klapki kominowej. 
Przy niższym ciągu konieczne jest otwarcie klapki. 
 
 
Regulacja powietrza pierwotnego 
 
Regulację powietrza pierwotnego pod ruszt wykonuje się za pomocą regulatora automatycznego TRM, który w zależności  od 
temperatury wody w kotle reguluje moc kotła poprzez domykanie lub otwieranie drzwiczek regulacyjnych popielnika (reguluje 
dostarczenie powietrza pierwotnego pod ruszt kotła). 
Do ustawiania wymaganej temperatury wody wylotowej z kotła służy pokrętło znajdujące się na regulatorze 
termomechanicznym mocy kotła. Na przycisku oznaczona jest skala od 30 do 100. Liczby odpowiadają wymaganej temperaturze 
wody na wylocie z kotła w °C. Zmiana pozycji pokrętła regulacyjnego powoduje otworzenie lub zamknięcie drzwiczek 
regulacyjnych popielnika, a tym samym moc kotła. W związku ze zmiennymi właściwościami paliwa wyznaczona skala ma 
wyłącznie charakter informacyjny. 
 
 
Sposób ustawienia pożądanej temperatury wody wylotowej z kotła: 
 
Przy pożądanej temperaturze wody wylotowej z kotła o temperaturze 60 °C należy rozgrzać kocioł do temperatury  p. o 5°C 
wyższej, niż wymagane 60 °C (zgodnie z termometrem na rurociągu wylotowym z kotła). Następnie pokrętło regulatora należy 
przekręcić na 65 i skontrolować, czy łańcuszek jest napięty, a drzwiczki regulacyjne są całkowicie zamknięte. Pozycję drzwiczek 
regulacyjnych i łańcuszka należy dokładnie ustawić obracając pokrętło. Następnie należy pozostawić regulator, by zaczął 
pracować samoistnie. Przy spadku temperatury wody drzwiczki regulacyjne zaczną się otwierać – regulator zacznie ciągnąć za 
łańcuszek. 
Kiedy tylko temperatura wody zacznie rosnąć, drzwiczki regulacyjne będą się przymykać. W ten sposób regulowana będzie 
temperatura wody z wylotu kotła. Ilość powietrza wtórnego regulowana jest za pomocą zasuwy obrotowej umieszczonej na 
drzwiczkach zasypowych paliwa. 
 
 
Dokładanie paliwa do kotła 
 
Zamykając drzwiczki regulacyjne należy odciąć przypływ spalanego powietrza do kotła. Następnie należy całkowicie otworzyć 
klapę spalin i delikatnie otworzyć drzwiczki, przez które następuje włożenie paliwa. Należy odczekać, aż spaliny z komory 
spalania zostaną odessane do komina. Dopiero potem można całkowicie otworzyć drzwiczki do dokładania  i uzupełnić komorę 
spalania nowym paliwem. Po zamknięciu drzwiczek ponownie należy ustawić pozycje klapy spalin i ponowić pracę drzwiczek 
regulacyjnych w popielniku. 
 
 
Ogrzewanie ze stałym występowaniem żaru 
 
Eksploatację ze stałym występowaniem żaru wykorzystujemy w celu zachowania ognia w kotle  p. przez noc. W tym celu należy 
wybrać dokładnie cały popiół z komory spalania  przy całkowicie otwartej klapce kominowej. Następnie należy uzupełnić komorę 
spalania nowym paliwem i zamknąć drzwi zasypowe. Potem konieczne jest całkowite zamknięcie klapki kominowej 
i równocześnie prawie całkowite zamknięcie drzwiczek regulacyjnych. W ten sposób zostanie obniżony ciąg kominowy i dojdzie 
do ograniczenia dopływu spalanego powietrza. Należy zamknąć zasuwę powietrza wtórnego umieszczoną na drzwiach 
zasypowych. 
Po ponownym doprowadzeniu kotła do pożądanej mocy wystarczy tylko otworzyć klapkę kominową i oraz ustawić wymaganą 
pozycję dla drzwiczek regulacyjnych na popielniku (patrz rozdział 8 Regulacja powietrza pierwotnego). 
 
 
Usuwanie stałych pozostałości spalania z kotła 
 
Do usuwania stałych pozostałości spalania z kotła, znajdujących się w popielniku pod rusztem, należy używać ogólnie 
dostępnych łopatek do popiołu wykonanych z materiałów niepalnych. Popiół należy wybierać regularnie, aby nie dochodziło do 
przepełnienia pojemnika na popiół i zapchania prawidłowego dopływu powietrza pod ruszt. 
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Spalanie paliw zastępczych w kotle 
 
W związku z mniejszą wartością opałową paliw zastępczych należy liczyć się z niższą mocą kotła niż jego moc znamionowa. 
Pośród paliw zastępczych można stosować: miękkie drewno i brykiety. 
Sposób spalania paliw zastępczych nie różni się od sposobu spalania zalecanego paliwa. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że drewno i brykiety drewniane wymagają częstszego uzupełniania paliwa w kotle i dalszej obsługi, odnośnie regulacji ciągu 
i ewentualnie usuwania stałych pozostałości z kotła. Na przykład przy spalaniu drewna konieczne jest zgodnie z rozmiarem 
i rodzajem drewna uzupełnianie paliwa co około 1- 2 godzin eksploatacji przy znamionowej mocy kotła.  
 
 
 
Roszenie i smołowanie kotła 
 
Przy pierwszych próbach palenia w zimnym kotle na ścianach kotła pozostaje woda, która ścieka do komory popielnika i może 
powodować wrażenie, że kocioł przecieka. „Pocenie się kotła” zniknie, po osadzeniu się sadzy na ścianach kotła. Przy 
użytkowaniu kotła z temperaturą wody grzewczej poniżej 60 °C, przy wilgotnym paliwie dochodzi do kondensacji wody w 
spalinach i ściekania po chłodnych ścianach kotła. Sytuacja taka nie służy żywotności kotła oraz komina. Z tego powodu nie jest 
zalecana eksploatacja kotła przy niskich temperaturach wody grzewczej.  Dlatego też zaleca się wyposażyć kocioł w system 
zabezpieczający przed obniżeniem temperatury wody powrotnej poniżej 50°C (patrz rys. 2). Podobnie przy niskiej temperaturze 
wody grzewczej, małej mocy kotła i  niedoborze powietrza spalania dochodzi do smołowania kotła (kocioł dusi się). Proces ten 
pogarsza przewodzenie ciepła, obniża efektywność kotła i zagraża żywotności kotła. Aby zapobiec niekorzystnym sytuacjom 
wynikającym z eksploatacji należy użytkować kocioł z temperaturą wody grzewczej powyżej 60°C. 
Kocioł przewymiarowany należy przeważnie użytkować przy niskich temperaturach wody grzewczej i powrotnej, jednak wpływa 
to szkodliwie na sam kocioł jak i elementy komina.  
 
 
Wygaszanie kotła 
 
Wygaszenie kotła należy wykonywać wyłącznie w postaci samoistnego dopalania się paliwa w komorze spalania. Nie zaleca się 
przerywania eksploatacji w przyspieszony sposób. 
 
Krótkotrwałe wygaszenie kotła 
W trakcie krótkotrwałego wyłączenia z eksploatacji należy pozostawić paliwo do końcowego wypalenia się w kotle, a następnie 
oczyścić kocioł ze wszystkich pozostałości. Należy również opróżnić popielnik, oczyścić powierzchnie drzwiczek zasypowych 
paliwa, a następnie pozamykać drzwiczki popielnika i drzwiczki zasypowe paliwa. 
 
Długotrwałe wygaszenie kotła 
W trakcie długotrwałego wyłączenia kotła z eksploatacji (na przykład koniec sezonu grzewczego) należy dokładnie wyczyścić 
kocioł, aby na osadzonej sadzy i popiele nie gromadziła się wilgoć, która mogłaby spowodować nadmierną korozję korpusu 
kotła. 
 
 
Czyszczenie i konserwacja kotła 
 
Czyszczenie kotła wykonuje się stalową szczotką przy otwartych drzwiach kotła. Zanieczyszczenia ze zbiornika można łatwo 
usunąć dzięki odpowiedniemu kształtowi komory spalania kotła. 
Po dłuższym okresie grzewczym na ścianach kotła osadza się sadza i popiół, szczególnie na żeberkach wymiennika 
i w przewodzie odprowadzającym, przez co pogarsza się przewodzenie ciepła i spada moc kotła. Ilość sadzy i popiołu zależy od 
jakości spalanego paliwa i warunkach eksploatacji kotła. Jeśli kocioł jest przewymiarowany lub z jakiegoś powodu użytkowany 
przy niskiej temperaturze, dochodzi do zwiększonego powstawania ilości sadzy. Przyczyną może być również niedostateczny 
ciąg komina. Przewody spalinowe należy czyścić za pomocą metalowej szczotki. Przewód odprowadzający (czopuch) i klapkę 
kominową (szyber)  należy czyścić z osadzonej sadzy przez wyprofilowane otwory przewodów dymowych, od strony otworu 
służącego do dokładania paliwa. 
 
Konserwację kotła należy przeprowadzać regularnie – co najmniej raz w roku. Najlepiej, gdy konserwacji dokona 
wykwalifikowany pracownik serwisowy. Zawsze koniecznie należy skontrolować wszystkie elementy sterujące i zabezpieczające 
kotła i komory spalania. Równocześnie należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń instalacyjnych. 
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9.  OSTRZEŻENIA 

 
1.  Kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Nie jest dopuszczalne 

pozostawienie dzieci bez opieki przy kotle. Nie jest dopuszczalne wykonywanie z kotłem czynności, które mogłyby zagrozić 
zdrowiu obsługujących ,  p. w ich otoczeniu. 

2.  W przypadku, gdy istnieje możliwość przedostania się łatwopalnych gazów lub oparów do środowiska i kotłowni, w trakcie 
prac, które mogłyby spowodować wybuch czy pożar ( p. klejenie płyt podłogowych, malowanie lakierami), należy 
odpowiednio wcześniej wyłączyć kocioł z eksploatacji. 

3.  Zakazuje się palenia w kotłach FERROLI GF N jakichkolwiek płynnych substancji palnych.  
4.  W trakcie eksploatacji zakazane jest przepalanie kotła. 
5.  W żadnym przypadku nie wolno wlewać do komory spalania jakichkolwiek cieczy w celu schłodzenia komory, ponieważ 

grozi to popękaniem żeliwa. 
6.  Na kocioł oraz w odległości mniejszej niż bezpieczna nie można kłaść przedmiotów wykonanych z materiałów 

łatwopalnych. 
7.  W trakcie wybierania popiołu z kotła w odległości co najmniej 1500 mm nie mogą znajdować się materiały łatwopalne. 
8.  Po zakończeniu sezonu grzewczego koniecznie należy dokładnie wyczyścić kocioł, przewód dymowy i wywietrznik 

kominowy. Należy nasmarować smarem grafitowym sworznie obrotowe, mechanizm klapki dymowej i inne ruchome 
elementy kotła. Kotłownie utrzymywać w czystości i w suchości. 

9.  Ewentualne oznaki korozji na korpusie kotła nie są wadą i nie mają wpływu na prace kotła. 
 
Wykaz ustalonych firm serwisowych jest dystrybuowany niezależnie. 
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KARTA GWARANCYJNA 

  
Warunki gwarancji na kotły żeliwne typu GF-N; 
1. Ferroli Poland udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na okres: 

 36 miesięcy, licząc od dnia zakupu urządzenia potwierdzonego fakturą i po zamontowaniu przez firmę lub osobę 
posiadającą aktualne uprawnienia dla tego typu urządzeń. 

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których powodem są usterki 
wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady. 
Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej. 

3. Urządzenie powinno być zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, aktualnymi przepisami i normami 
na naszym rynku. 

4. Warunki gwarancji obejmują urządzenia zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia: 

 eksploatacji lub montażu niezgodnego z dokumentacją urządzenia 
 dokonania przez osoby nieuprawnione napraw bądź przeróbek 
 zanieczyszczeń mechanicznych lub chemicznych w układzie wody obiegowej 
 wadliwie wykonanej lub wadliwie działającej instalacji kominowej 
 braku karty gwarancyjnej prawidłowo i kompletnie wypełnionej bez skreśleń i poprawień 
 innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta 

6. Gwarancja nie obejmuje; 
 uszkodzeń powstałych w czasie niewłaściwego przechowywania lub transportowania urządzenia 
 uszkodzeń wynikających z działania na urządzenie ujemnych temperatur 
 niewłaściwego doboru urządzenia dokonanego przez projektanta bądź inwestora 

7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu do urządzenia, pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa 
użytkownik. 

8. Serwis może odpłatnie dokonać naprawy urządzenia i usunąć awarię powstałą bez przyczyny producenta. 
9. Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 
10. Naprawy gwarancyjne można zgłaszać w najbliższym uprawnionym/autoryzowanym przez producenta punkcie 

serwisowym. 
11. Warunkiem rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest zainstalowanie na powrocie z układu C.O. odpowiednich filtrów, w 

celu utrzymania czystości mechanicznej i chemicznej wody obiegowej. 

 
Data sprzedaży…………………………….. 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zapoznałem się z warunkami gwarancji i przyjmuję je. ……………………………………… 
         Czytelny podpis użytkownika 
*- może wypełnić tylko GWARANCYJNY SERWIS FERROLI             

Pieczątka sprzedawcy Pieczątka firmy instalującej 

PRZEBIEG NAPRAW GWARANCYJNYCH* 

Data/Rodzaj awarii/Pieczątka serwisu gwarancyjnego 
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Notatki 
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Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli 
spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, 
które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. 

 
FERROLI POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Gwarków 1 
44-240 Żory 
tel/fax: 032/ 47 33 100, 47 33 573 
E-mail: ferroli@ferroli.com.pl 
http://www.ferroli.com.pl 
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